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!
De Karmel is een jeugdverblijfscentrum. Jeugd is hier dus meer dan welkom
sen
We ontvangen het hele jaar door jeugdwerk, scholen, bosklassen, cursus
de
en sportkampen – zowel tijdens de week als voor een weekend, ook tijdens
schoolvakanties.
r: een gezellige
Afhankelijk van het soort groep is er de laatste avond vaak een soort afsluite
spelletjesavond, een quiz, een bontering of een soort fuif.
tanders van zijn.
In eerste instantie willen we duidelijk maken dat we daar zeker geen tegens
ijke afsluiters
Er zijn wel een aantal elementen waar je rekening mee moet houden bij dergel
– en soms ook in het algemeen tijdens het verblijf.
nodig dan een
Iedereen heeft recht op een goede nachtrust. De één heeft wat meer slaap
te houden. We
ander, dus vragen we om respect op te brengen en het tussen 22 en 7 uur stil
meer maakt,
vragen niet dat je om 22 uur al gaat slapen, maar wel dat je dan geen lawaai
zodat wie wil slapen dat ook kán.
kans op
Je bent hier nooit alleen. De groepen in het Kasteel en het Pand hebben altijd
achterburen.
respectievelijk boven- of onderburen. Groepen in het Koetshuis hebben de
rge en/of de
Elke groep moet ook rekening houden met de aanwezigheid van de concië
weekendploegen.
kte muziek
De Karmel ligt in parkzone. Dat betekent dat je wettelijk gezien geen verster
ld wordt,
mag afspelen op het domein. Wij verbieden niet dat er eens wat muziek gespee
ijds om
maar vragen wel om dat enerzijds binnen de volumeperken te houden en anderz
elmoment of een
dat enkel functioneel te houden, bijvoorbeeld in het kader van een verzam
danssessie.
ken partij: de
In het algemeen komt het erop neer dat wij respect vragen voor elke betrok
andere groepen, de conciërge, de weekendresidenten en de buurt.
We hopen op jullie medewerking voor een aangenaam verblijf voor iedereen.
Met vriendelijke groeten
Het Karmelteam
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